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Via lliure a l'execució dels projectes dels pressupostos participatius
L'equip de govern ha donat compte aquest dilluns al ple
municipal de la validesa de la segona edició dels pressupostos
participatius. Un itinerari per a bicicletes i vianants que
connecti Can Magí i Coll Favà és, amb 1.430 vots, el projecte
més votat de la iniciativa. Es tracta d'un projecte de la
categoria de Barris, dotat amb 80.000 euros. A l'apartat de
Ciutat, amb un pressupost de 300.000 euros, la proposta amb
més suports ha estat dotar d'ombra els parcs de Sant Cugat,
amb 1.350 vots. De les 30 propostes finalistes, 10 es tiraran
endavant amb dos milions del pressupost de 2018 i 2019. En
total han votat 4.460 persones, un 6,21% de la població.

Els ciutadans, amb els seus vots, han decidit els cinc projectes d'àmbit de ciutat i els cinc de districtes que
s'executaran amb pressupostos de 300.000 euros (ciutat) i 80.000 (barris) per a cadascun. Enguany s'ha produït
una caiguda de dos punts percentuals en la participació. Es tracta d'un aspecte criticat per l'oposició, així com
el sistema telemàtic de votació o la importància de dotar de continuïtat la comunicació amb els veïns. Aquest
últim apunt l'ha fet la portaveu d'ERC-MES, Mireia Ingla.
Mireia Ingla: Cal fer una via de comunicació, perquè els pressupostos participatius no acaben aquí.
S'ha de fer notar el grau d'incidència que tenen.
El Comissionat de Participació, el tinent d'alcalde Joan Puigdomènech, ha acceptat les aportacions dels
regidors i ha subratllat que properament les propostes de millora en posaran sobre la taula en una reunió
monogràfica.
Els projectes de Ciutat seleccionats són: espais d'ombra als parcs (1.350 vots), banys públics als parcs i als
itineraris del bus (1.347 vots), un local per a entitats de suport de salut mental (1.346 vots), carril bici a les
escoles públiques (1.334 vots) i energia solar amb finalitats socials (1.199 vots).
Els projectes de Barris seleccionats són: un itinerari per a bicis i vianants de Can Magí a Coll Favà (Centre Est
- 1.430 vots), potenciar la zona esportiva del Parc Central (Centre Oest - 1.235 vots), una xarxa de camins pel
bosc (la Floresta - 1.161 vots), un espai gastronòmic i cultural al casal (Mira-sol - 811 vots) i un parc de
tirolines per a infants (les Planes - 616 vots).
Més de la meitat dels vots s'han fet per Internet, a través de la plataforma Decidim.santcugat.cat, i l'altra part,
en urnes. Una altra dada rellevant és que les Planes, amb un 8,38%, és el districte que més ha participat seguit
de la Floresta (6,73%), Centre Est (5,95%), Mira-sol (5,33%), el Centre Oest (4,72%) i Valldoreix (2,5%).
Els pressupostos participatius s'han aprovat per unanimitat al Consell de Ciutat, que també ha servit per
constituir la Taula de Pensionistes, que es reunirà cada tres mesos.
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